
Schotland 1-9 juli 2022 
Natuur, Natuur en nog eens Natuur 

“Land van kilt, natuur en whisky” 

 
 

Romantisch, opwindend, prachtig, vriendelijk; Schotland is dit allemaal en nog meer. 
Het  indrukwekkend landschap met zijn stilte en rust bekoort je meteen. Wat een verschil 
met het overvolle Vlaanderen. 
Op de toppen vind je een alpine flora terwijl je in de dalen bij de Lochs tot subtropische 
planten vindt. Het lijkt wel of je door één groot natuurreservaat wandelt. Bovendien loert 
om iedere hoek weer een legende. 
In deze reis leggen we de nadruk op natuur met een vleugje cultuur. Natuur door 
wandelingen in de Highlands en bezoek aan de The Black Isle met zijn dolfijnen van de 
Moray Firth. We bezoeken het arendeiland Mull met reële kans op otter en van daaruit 
maken we een boottocht naar de Treshnish eilanden waar we alle zeevogels van dichtbij 
kunnen bewonderen inclusief de kleurrijke en grappige papegaaiduikers. 
  

Overal vinden we orchideeën en je zult versteld staan van de soortenrijkdom aan planten, 

allen op naam gebracht door je gids. 

  

Het hotel in de Highlands heeft een traditionele, gezellige pub. 
  

We hebben zelfs 2 gidsen voor deze reis Jorn Van Den Bogaert die deze reis voor de eerste 
maal begeleidt en een ervaren rot voor Schotland, Jef leestmans, hij woont al 17 jaar in 
Schotland waarvan 8 in de in de Cairngorms en is een ervaren natuurgids met oog voor 



cultuur en geschiedenis. De Schotse geschiedenis wordt jullie bijgebracht aan de hand van 
Schotse traditionele liederen, dit tijdens de rijtijden. Jorn is een zeer enthousiaste gids die 
op alle continenten thuis is en voortaan voor Oceanic Expeditions de Schotlandreizen gaan 
doen. 
  

Reisdetails 

Schotland: Natuur, en nog eens natuur 
Aantal reizigers:   

Datum: 1-9 juli  . 
Reisbegeleiders: Jorn Van Den Bogaert en Jef Leestmans  
Prijs per persoon:  op basis van 2 persoonskamer, 2115 Euro, single supplement 430 Euro 
Inbegrepen:  overnachtingen, ontbijt, lunch/pick-nick, koffiebreaks met koekje en 3 gangen-
avondmaal, excursies, transfers en toegangsgelden, boottrip, Nederlandstalige begeleiding. Vluchten 
heen en terug, 
Niet inbegrepen:  Alcoholische drank,  
Niveau: normale conditie, voor de bergwandeling is eventueel een alternatief voorzien. 
Accommodatie: hotel op basis van 2 persoonskamer met alle kamers ensuite 

  
  
Voorstel REISSCHEMA 
Voorstel van reisschema.  Alle verplaatsingen in minibus en een korte 
boottocht  
  
De dag van de bergwandeling hangt af van het weer en in het eerste gedeelte kunnen de dagen 
gewisseld worden. Bij stormweer of stevige wind vaart de Wildlife boot niet uit. 
  
Dag 1: vrijdag 1 juli 
Het programma is afhankelijk van de gekozen vluchten. We rijden naar het National Park van de 
Cairngorms. Het park is 4528 km2 groot en is daarmee zo groot als de provincies Antwerpen en 
Vlaams-Brabant samen. Na een tussenstop bij de Hermitage waterval bereiken we het National Park. 
Verblijf: The Glen Newtonmore 
 
Dag 2 : zaterdag 2juli 
We bezoeken de nestplaats van een visarend in Loch Insh waar we een zeer goed zicht hebben op 
het nest, hopelijk komt het mannetje met vis voor het vrouwtje en de jongen aanvliegen. De 
nestplaats ligt ook bij het mooie kerkje van Loch Insh, zoals alle kerken van de Church of Scotland 
mooi door haar eenvoud en haar ligging. 



 

 
Vervolgens rijden we langs Carrbridge met het idyllische bruggetje naar de vallei van de Findhorn, 
officieel heet deze vallei Strath Dearg en het plaatsje heet Coignafearn in de oorspronkelijke 
Keltische taal, het Gaelic. De vallei is een van Schotland mooiste en heeft een mooie U-dal vorm 
doordat het uitgesleten was door een Gletsjer. Hier is er zeer grote kans op Edelherten en zowel 
Steen- als Zeearend, bovendien is de vallei ook botanisch zeer interessant. De rivier de Findhorn is 
een belangrijke zalmrivier en we hopen hier ook de Waterspreeuw te zien. We maken een zo goed 
als vlakke wandeling door de vallei. 

 
Verblijf: The Glen Newtonmore 
  



 
Dag 3 : zondag 3  juli We rijden naar Mull over Ardnamurchan en Loch Struan. Hier ervaar je de 
ruigheid van West Schotland op zijn best. Aan Loch Struan is er kans op otter, dit hangt af van het 
getijde, ook kans op Steenarend. Mull is het arendeiland bij uitstek het heeft de dichtste 
arendpopulatie van Europa met Zee- en Steenarenden. Bovendien is het landschappelijk zeer mooi 
met bergen en vele zeearmen. We doen een tour rond de zuidelijke helft van Mull met veel 
zeearmen en telkens kans op otter. Blauwe Kiekendief en velduil broeden hier ook. 
Verblijf Mull hotel Salen 

Steenarend 
  
Dag 4: maandag 4 juli Eerst kijken we nog even uit voor de zeearend en daarna nemen we een 
wildlife boat naar de Treshnish eilanden we stoppen op Staffa met Fingall’s Cave waarop 
Mendelsohn zich inspireerde voor zijn Hebridean Suite. Hier hebben we onze pick-nick. Op Lunga 
doen we een wandeling voor de zeevogels. Je kan ze allen zien vanop ontzettend korte afstand. 
Vooral de guitige Papegaaiduikers zijn fotogeniek en wij vinden ze al na enkele meters wandelen. De 
landing op het stenenstrand is soms een beetje moeilijk maar met wat hulp lukt dit voor iedereen. 
Laat je niet hypnotiseren door de Papegaaiduikers en probeer ook de rest van de zeevogels te zien 
die zich verder op het eiland bevinden. 
  
Verblijf Mull hotel Salen 
 



PUFFIN 

ZEEAREND 
 
Dag 5: dinsdag 5 juli We verlaten Mull en langs kleine kronkelende wegentjes rijden we langs Loch 
Lyhne terug naar Newtonmore. Onderwegen speuren we de zee af naar otter, duikers en 
zaagbekken en stoppen op enkele pittoreske plaatsen. Hier is onze beste kans op Frater. 
Verblijf The Glen Newtonmore, , het hotel is een familieverblijf met een gezellige bar 



 

otter 
 
Dag 6: woensdag 6 juli Dagwandeling op het Cairngormplateau. Dit is het dak van Groot-Brittanie. 
De 2de tot 6de hoogste bergen van de UK liggen hier. Het is een prachtig plateau met mooie dalen en 
prachtige vergezichten. 
We rijden tot op 650 meter hoogte en wandelen dan tot een hoogte van 950 meter en indien we ons 
goed voelen tot de top op 1100 meter. Hier groeien zeldzame alpiene planten en we kijken vooral uit 
naar Morinelplevier en Alpensneeuwhoen. Schots Sneeuwhoen, Beflijster en Rendier behoren ook 
tot de mogelijkheid.  We wandelen aan een rustig tempo met heel wat stops, er is een alternatief 
voor niet-wandelaars.   Aan het vertrekpunt is een restaurant voor de eventuele achterblijvers, hier 
is ook een kleine plantentuin. Eventueel kan de bus genomen worden tot het toeristische plaatsje 
Aviemore waar we hen zullen oppikken. 

Verblijf: The Glen Newtonmore  
                                                         morinelplevier 



alpensneeuwhoen 
  
Dag 7 : donderdag 7 juli  
   We rijden langs Lochindorb, een meer met op het eilandje de ruïnes van het kasteel van de Wolf of 
Badenoch. Op het meer broedt er een koppeltje Parelduikers en rond het meer broeden veel 
Schotse Sneeuwhoenders. De Visarend en Roodkeelduiker komen hier regelmatig vissen en in de 
omgeving broeden er Goudplevieren.  
Daarna rijden we naar de Black Isle waar we hopen Tuimelaars te zien,  deze dolfijnen behoren tot 
de grootste van de wereld en ze komen in de zomer elke dag 2 -3 uur voor hoog tij even kijken of de 
zalmen optrekken om er hun deel van mee te vangen. De dolfijnen komen verrassend dicht langs de 
oever. The Black Isle is een schiereiland juist boven Inverness gelegen aan de Moray Firth. Het eiland 
is gekend om zijn Pictische sites (de Picten zijn de eerste, gekende  bewoners van Schotland) en om 
zijn populatie Tuimelaar dolfijnen. Nergens in groot-Brittanie kan je deze spectaculaire dieren beter 
bekijken dan aan de zee-engte van Chanonry Point. Afhankelijk van het getij rijden we eerst naar de 
Black Isle of Lochindorb. 
 
 Verblijf: The Glen Newtonmore 



 
 

 
Tuimelaar 



Dag 8: vrijdag 8 juli Boswandeling in de omgeving van Newtonmore voor kruisbekken en andere 
bosvogels er is ook een kans op Auerhoen die hier broedt. We bezoeken ook de Insh Marshes en de 
Ruthven Baracks. 
Verblijf The Glen Newtonmore 
 

 
Grote kruisbek 
 
Dag 9:  zaterdag 9 juli Terugvlucht 


